
INFORMACJA DLA WSPINACZY 
Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 26.06.2014r. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych w sprawie udostępniania i 
korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju. 
Na podstawie art. 8d w związku z art 8e ust.1, art. 8b ust. 1 pkt. 2, oraz art. 12 ust. 1-6, art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,poz.1220, z późn. zm.). 
 

1. Miejsca do wspinaczki wg zasad obowiązujących w skałach piaskowcowych to: 
 

a. Szczeliniec Wielki - w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada - ściany południowo wschodnie (od 
                                     schodów zejściowych do południowego tarasu widokowego) - oddz. 41 r, d, i    
                                     - O.O. Szczeliniec, 

 
    b. NaroŜnik – w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 112 a(część) - O.O. Czerwona Woda, 

 
    c. Od Samotnika do Trzmielowej Jamy - w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada 
                                                                     - oddz. 111 a, b(część) - O.O. Czerwona Woda, 
 
    d. Pod Starym Biwakiem - w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada oddz. 106 b  
                                              - O.O. Czerwona Woda, 
 
    e. Radkowskie Skały (Baszty) - w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada ściany masywu wzdłuŜ   
                                                        zielonego szlaku z wyłączeniem  skałek ostańcowych na   
                                                        wierzchowinie - oddz.13 - O.O. Szczeliniec, 
 
    f. Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do okolic Kamieniołomu)  

- w okresie od 15 lipca do 3 listopada - oddz. 30 b;  
- w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada -  30f(część) - O.O.Szczeliniec. 

 
Lokalizacja miejsc, o których mowa  powyŜej  poprzez osoby chcące wykonywać  wspinaczkę 
następuje poprzez naleŜytą staranność w odczytywaniu informacji udostępnionych na stronie 
www.pngs.com.pl, a takŜe poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi SłuŜby Parku. 
 
2. Wprowadza sie opłatę za udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki. 
 
PowyŜszą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak równieŜ pozostałe 
osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS. 
 
Opłatę  wnosić moŜna poprzez: 
 

a. wykupienie rocznej opłaty na wspinaczkę           – 40,00 zł (brutto) od osoby, 
b. wykupienie jednodniowej opłaty na wspinaczkę ze wskazaniem terminu  
wspinaczki na dowodzie wpłaty oraz fakturze    – 10,00 zł (brutto) od osoby. 

 
3. Opłatę moŜna wnieść: 
 

a. w siedzibie Dyrekcji PNGS ( w godz. od 8.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku), 
 b. na rachunek bankowy Parku Narodowego Gór  Stołowych    

nr konta 30 1130 1033 0018 8170 0720 0004 z dopiskiem „opłata za wspinaczkę roczną” lub 
„opłata za wspinaczkę jednodniową w terminie .......................................”. 

 
Osoba prowadząca działalność wspinaczkową lub znajdująca sie w rejonach dopuszczonych odrębnym 
zarządzeniem Dyrektora PNGS do wspinaczki, zobowiązana jest posiadać i okazywać na wezwanie 
pracowników SłuŜby Parku lub innych uprawnionych organów dowód uiszczenia opłaty. 
 

        Dyrektor 
Parku Narodowego Gór Stołowych 


